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Chicagos Lietuviai Pro
testuoja prieš Lenkus

» 'k

‘‘Mes kariavome už visą tautų
Laisvę”, sako Kareiviai

/
Demonstracija Pasibaigia su 

Protesto Rezioliucija
Spalių* 31 <1. Chicago pama

tė Lietuvių skaitlingumų ir 
vienybę, kuomet, jie .pakėlė 
protestų prieš Lenkus impe
rijalistus, teriojančius Lietuj 
vų.

Chicago pamatė, ko dar ne- 
kuomet nebuvo mačiusi. Lie
tuviai demonstracijon susirin
ko >aip skaitlingai, kad visos 
Bridgeporto gatvės buvo už
imtos maršuojančiais. Nuo 
LieŲivių tiesiog linko ir šali
gatviai.

Iš visų miesto Lietuvių ko- 
lionijų maršavo divizijos pas
kui divizijas. Nei pereiti, nei 
pravažiuoti.

Musų broliai Lietuviai ka
reiviai, tarnavusieji Suv. Vųl-. 
stijų armijoje, skaitlingai su
sirinko demonstracijon. Su
tartinai jie maršavo gatvėmis, 
pasidalinę j kelioliką kompa
nijų.

Visi išvien.

Didžiulė* 7-ojo Illinois pulko 
ginkluotuvė (salė) buvo pil
nutėlė Lietuvių. Ton salėn tel
pa keliolika tūkstančių žmo
nių. Kita dalis Lietuvių buvo 
lauke, aplinkinėse gatvėse, 
šimtuose auaomobilių. Salėn ė- 
jo visi be skirtumo. Daroma 
Lietuvos žmonėms skriauda 
suvienijo visus.

Bendrojon demonstracijon. 
plaukė iš visos Chicagos ir a- 
pylinkių įvairios draugijos, or
ganizacijos, "gvardijos, kuopos, 

įubai, visi nešini vėliavomis
ir tinkamais parašais. Vienų kų Lietuvių demonstracijų p. 
kareivių buvo apie 800. Jų ne- J. llertmanavičius, viso susi- 
šamas parašas buvo: “Mes rinkimo vedėjas, išsiuntė tele- 
kariavome už visų tautų lais- gramas Lietuvos Atstovybei
vę” (kaip tai ironiškai skam
ba mums šitie žodžiai!).

Atėjo mažų mergaičių bū
rys nursėmis pasirėdžiusių. 
Paskui vaikai dailiai pasipuo-
šę tautinėmis spalvomis. Dar sustiprina musų brolius Tėvy
paskiau graži gyvoji musų vė 
liava. Atėjo taippat ir “Dėdė 
Šamas” “Laisve” vedinas. 
Gražus buvo reginys.

Kalbėtojai.*1 *
Salėje kalinėjo *8 žmonės: 

kun. N. Pakalnis; protestantų 
vyskupas Samuel Fallows; 
kun. A. Briška; Cbicagos uni
versiteto prof. Charles Mcr- 
riam; p. Pijus Grigaitis; mhj. 
Ed. 11. VVbite; vienas Ukrai- 
nns (neteko patirti pavardės) 
ir Žydų atstovas p. Brown.

Visi jie smerkė imperijaliz- 
mo politikų. Visi stojo už Lie-

ORAS. — Šiandie ir rytoj 
nepastovus oras; laukiama at
maina.

tuvos teises.
Visiems patiko patrijotinės 

kun. Pakalnio ir kun. Briškos 
kalbos, kad Lietuva nekados 
ne vergaus Lenkams.. Ji daug 
kentėjusi praeityj, tečiaus ne- 
žuvus. Tad išsigelbės ir iš ka- 
lnniųjų jai dabar naujų retė- 
zių.'

Gerai pakalbėjo p. Grigai
tis apie tai, kaip Lenkai su, 
savo generolu “Žulikowskiu” 
įpėgino pasaulį apgauti. Kal
bėtojas išrodinėjo, kad Lietu
vai išganymas ne dabartinėje 
Tautų Sąjungoje, ne pasaulio 
didžiūnų malonėje, bet mumy
se, Lietuviuose, Lietuvos liau
dy je.

Aukų $9,158.

Kalbų protarpiais dainavo 
didelis p. Pociaus vedamas 
choras, susirinkęs ir- gi be 
“skirtumo pažiūrų.” Padary
ta rezoliucija, su kurija atsi-^ 
šaukta į visų ^civilizuotų pa
sauli, kad užtartų Lietuvą jos 
kovoj dėl teisybės ir taikos. 
Rezoliucija išsiunainėta visur, 
kur tik ji gali būt naudinga.

Aukų surinkta $9,158.
Tai nemaža krūva Lietuvos 

pinigais. Bet, imant domon 
skaitlių žmonių; galėjo būt su
rinkta daugiau. Cbicagiečiai 
tik tuomi galėtų teisinties, 
kad be šitos bendros demon
stracijos kiekviena ‘Lietuvių 
kolonija dar skyrium darė su
sirinkimus ir rinko aukas.

Apie įvykusių šitų milžiniš-

Wasbingtone, Lietuvos vyriau
sybei ir speeijaliai karo mini
strui. •k »

Hitos amerikiečių Lietuvių 
pastangos tegu dar labjans

nėje. Gi musų mieliem^ karei

vėliams teduoda dar daugiau 
drųsos ir ištvermės.

LITHUANIAN PROTEST 
AGĄINST POLISH 
' AGORESSION.

Chicago Liahuanians, assem- 
bled at the Seventh Regiment 
Armory of Illinois, October 
31st, 1920, under the auspioes 
of the Lithuanian Societies 
and Organizations. represen 
ting a Lithuanian colony of 
Chicago and suburbs, of over 
100,000 people, and refleeting 
the sentiment of the 800,000 
Lithuaniaus, residing in the 
United States of America, ha 
ve taken under their serious

consideration the condi.tious 
now prewailing in their nati- 
ve land.

At the tune when it seem- 
ed that the bloodshed in Eu- 
rope had ceased, Lithuania, 
our native land, found itself 
engulfed by the fire of war. 
Part of the Polish army, un- 
der General Zeligowski, inva- 
cted Lithuanian territory and 
captured the Capital of Lithu
ania, Vilno

KAUNAS, Spal. 27 (Suvė
lintas oficijalis Lietuvos vy- 

This is already the second riausytai. pranešimas.) - Len. 
invasion of Lithuania by the “ koncentruoti

Polish armies. It is obvious 
that Polish militarism is de 
termined to destroy the you- 
thful statė of the Lithuanian 
Republic, and to subjug&te its 
the exploitaaion of the Polish 
magnates.

Lithuania has given to Po- 
land no cause for war. It de- 
sired to live in peace with 
its neighbors. When the dis
pute over territorial bounda- 
ries had arisen out of the Po
lish claims, Lithuania made 
every effort to find a peaoeful 
solution of the problem..It has 
gladly submitted the question 
to the Arbitration Committee 
of the League of Nations.

The Polas, however, shame- 
fully violated their given ple- 
dges, and, without waitingfor 
the verdict of the Arbitrati
on Committee, resorted to the 
ūse of aras to establish their 
claims to the Lithuanian te
rritory, and to the Lithuanian 
Capital, Vilno.

Uųder these circumstauces, 
Lithuania was compelled to 
meet violence with force. The 
blood again is flowing, and 
the people of these two ,neig- 
hboring countries are again 
made victims of the mad mi 
litary imperialism, which flo- 
urished in the by-gone days 
of Prussian design to conqu- 
er the world.

Lithuania is determined to 
defend her national life. her 
freedom, Liberty, and indepen- 
dence to the lašt drop of her 
blood. Lithuania will perish 
rather than sibmit to the rule 
of the mad Polish junkers

goje Airiai turėjo milžiniškas 
demonstracijas, atkreiptas 

cbolas Diėmond Co. dirbtuvę, prieš Angliją. Tai buvo smar- 
616 West. Adams gat. Kita kus protestas dėl mirusio di- 
dirbtuvė. — Excelsior Manu-'delio Airijos patrijoto McSwi- 

In these grave days f orLi facturing Co., 322 No. Carpen- ney.
thuanian national existence, is ter gerokai sunaikinta. į----------------------
it not proper for the whole| Vienur ir kitur buvo paki- 
civilized world to look into darbininkų streikai. Todėl 
this violent conduct of Po- porcija nuomonianja, kad tai 
land, and to curb Poland’s im- busi$ darbininkų nesutikimų
perialistic adventure.

In the name of the democ
ratic principle of self-deter- 
mination of all nations, and 
in the name of humanity, we 
pratęst against the outrage* 
ous conduct of Poland toward 
Lithuania, and appeal to 
whole civilized world to su- 
stain Lithuania in her strug- 
gle for peace and justice.

UKRAINAI PAĖMĘ ODE 
SSĄ.

Paryžius, Lapkr. L — Čia 
Lenkų misija skelbia, jog.TT- 
krainų raitarija paėmusi nuo 
bolševikų Odosnų.. Bolševikai, 
sako, atsimetę išilgai geležin
kelio ant Voznesiensko.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

LENKAI ŽUDO LIETUVIUS 
KUNIGUS.

JIE KONCENTRUOJASI 
; APLINK VILNIŲ.

Vokiečiai neįstoja Lietuvių 
armijon.

Vilniun savo karuoinenės. Ka 
ruomenės dalys ir amunicija 
kasdien gabenamos iš Lenki
jos. i

Visatina. mobilizacija Lietu
voje eina toliaus ir griežtas 
pasiryžimas ginti savo šalies' 
nepriklausomybę matomas vi
sur. Yra atsitikimų, kad su
senę kunigai įstoja Lietuvos 
armijon.

Kad užkirtus kelių platini
mui melagingų ar pramanytų 
žinių, Lietuvos vyriausybė pa
reiškia, kad nėra Vokiečių, 
kurie butų įstoję Lietuvos ar
mijon, ir kad mažos jų kuo 
pos, kurios buvo perėjusios 
per sienų palei Eidkunus, nu
ginkluotos ir gražintos atgal.

Tečiaus yra tikra tiesa, kad 
skaitlingas iLietuvių laisvano- 
rių būrys iš Klaipėdos kraš
to yra įstojęs musų armijon. 
Visi šiandie leidžiamieji gan- 

dai apie naujų Vokiečių inva
zijų Lietuvon yra be jokio pa
mato.

CHICAGOJE.
VIENA DIRBTUVĖ AP
GRIAUTA, KITA SUNAI

KINTA. ?

Naktį prieš šeštadienį Des- 
plaines g»tvės policijos* apiru- 
bėje sprogo dvi pamestos bom
bos. Trenksmas sutraškino 
daugelį langų stiklų ir iš mie
go pažadino aplinkinius gy
ventojus.

Viena bomba apgriovė Ni-

pasekmės.

TURBUT, VĖL BUS TEIS
MAS.

Buvęs armijos leitenantas 
Vanderer, kurs andai teismo 
nubaustas 25 metams kalėji
mo nž nužudymų savo mote
ries, matyt, ir vėl bus tei si n- 
nias kriminaliam teisme.

Vanderer be moters nužudė
dar ir kitų kokį nepažįstamų ' balotų, kuriame bus keturi pn- 

siųlvmai, taigi:
Dienos šviesos klausime.
50 vardų klausime. 
Aldermanų rinkimo termino

jaunų vyrų, kuriuo, kaipo 
plėšiku, norėjo prisidengti.

Sakoma, kad tasai vyras 
jau esųs identifikuotas ir už
jo nužudymų Vanderęr bnsiųs klausime, 
teisiamas.

LANKĖSI DEMOKRATŲ 
KANDIDATAS.

Praeitų šeštadienį čia pas
kutiniu kartu prieš rinkimus- 
atsilankė demokratų partijos

(Lietuvių apgyventame Vil
niaus apskrityj įvestas teroro 
viešpatavimas. Po Lenkų glo
ba užregistruota daugybė fak
tų nežmoniško apsiėjimo ir 
plėtimo.

Kunigai labai Lenkų muša
mi. Vienas net pakartas, kitas 
sušaudytas. Pasirašo Tiškevi
čius.

Viršpaminėtų žinių “Drau
gui” prisiuntė Lietuvos In
formacijų Biuras. Tuo tarpu 
iš Berlyno depešoje iš Spa
lių 30 d., ir tai Berlyne o- 
ficijaliai patvirtintoje, sako
ma, kad Lietuva organizuo
ja armijų iš 10,000 parink- 
'tiniausiųjų vyrų, su kurių 
pagelba bus tęsiamas ka
ras prieš Lenkus. Toliaus 
sakoma, jog daugelis Vokie
čių oficierų, praėjusiomis 
keliomis savaitėmis perėju
sių Lietuvos siena, įstojo 
organ i zuo jam on Liet uvos 
armijon. Pabaigoje pareiš
kiama, kad Vokiečiai karei
viai Lietuvoje, esu, brangiai 
apmokami. Kiekvienam die
noje, esu, mokama po 50 
markių (auksinų).

BOLŠEVIKAI PAĖMĘ GEN. 
SEMIONOVĄ.

Londonas. I^apkr. 1. — Be
vieliu telegrafu iš Maskvos 
pranešta, jog nereguliarė bol
ševikų ' karuomenė Srberijoje 
paėmusi kazokų atamanų, gen. 
Semionovų, ligšiol ten veikusį 
prieš bolševikus.

kandidatas j šalies preziden
tus.

Cbicagos demokratai jam 
čia buvo surengę dideles ova
cijas. Pavakarėj įvyko milži
niškas 'parodavimas gatvėmis. 
Paskui politikinės kalbos Co- 
liseume.

AIRIŲ DEMONSTRACIJOS.
Sekmadienį po pietų Chica

NEPAPRASTAS TRUK- 
ŠMAS. -

Artinanties rinkimams, Chi
cagoje pakeltas nepaprastas 
trukšmas. Partijų lyderiai dar 
bnojasi savo pusėn patraukti 
kuodaugiausiai balsuotojų.

Daugiausia skamba demok
ratai. Bet tai tuščia bačka.

MAŽASIS BALOTAI

/ Lapkr. 2. Chicagos piliečiai 
l>e didžiulio paprasto baloto 
balsuodami gaus dar mažąjį

Ir pagaliaus klausime refe
rendumo apie privatinių ban
kų inkorporavimų.

PRISIEKDINTA 600 KOMI 
SIJONIERIŲ

Rinkinių Jramisijpnierių ta-

ROSEIANDO IR APYLIN 
KĖS LIETUVIŲ DEMONS

TRACIJA.
• Sitų sekmadienį Roselando 
(III.) ir apylinkės Lietuviai 
taippat turėjo demonstracijų 
prieš Lenkus imperijalistus.

Mums pranešta, jog demon
stracija buvo didelė ir labai 
gerai pavykusi. Lietuvai aukų 
surinkta $1,200.

PILIEČIAI! RYTOJ RIN
KIMAI.

Įvyksta prezidencijaliai rin
kimai. Kas tik pilietis, tegu 
balsuoja. Lietuviai tegu bal
suoja už tuos šalies ir valsti
jos viršininkus, katrie yra pa
laukus tautų laisvei ir nepri- 
klausomyliei, ypač katrie sto
vi už Lietuvos nepriklauso
mybe.

REIKALAUJA PALEISTI 
PILIEČIŲ GVARDIJĄ.

Berlynas, Lapkr. 1. — Tal
kininkai pareikalavo Vokie

čių vyriausybės demobilizuoti, 
ty. paliuosuoti piliečių gvar
dijų, ypač Bavarijoje.

UNGARIJA ŠAUKIAMA 
PATVIRTINTI SUTARTĮ.

Paryžius, Spal. 30. — Talki
ninkai pašaukia Ungarijos at
stovus Paryžiun Lapkr. 15 pa
tvirtinti taikos sutartį.

rvba prisiekdino 600 deputy 
komisijonierfų. Jie bus pas
tatyti balsavimo vietose pri
žiūrėti, kad balsavimų metu 
nebūtų jokių suktybių.

KAD CHICAGO SUSISIEK 
TŲ SU VANDENYNU.

Grand jury dar daugiau 8 
žmones padavė teisman už 
peržengimų svaigalų probibi- 
cijos įstatymo. *

ŠAD CHICAGO SUSISIEK 
TŲ SU VANDENYMI.

Darbuojamasi Cbicago pada
ryti milžiniškų prekybai nuo- 
stų, susisiekiantį su Atlautiku 
didžiuliais ežerais ir St. Law- 
rence upe.

Norima, kad Chicagon iš
Atlautiku atplauktų didžiausi 
garlaiviai. ,

Jei tasai sumanymas butų 
inkunytas, pasaulio turgavie- 
tėsna kokiuo laikotarpiu butų 
išgabenta prekių vertės 50 mi
lijardų dolierių.

KAS KAIP IŠMANO. 
DARO

TAIP

Municipalis teisėjas Rooney 
atsisakė išduoti tris varantys 
prieš samdomųjų namų savi
ninkus, kurie nešildo pagyve
nimų.

Sveikumo komisijonierius 
tad kriepėsi į vyriausių niu- 
nicipalį teisėjų Olsonų. Pasta
rasis pasižadėjo aptarti tų 
klausimų pirmiau pasimačius 
sn teisėju Rooney.

O juk perniai už neapšildy- 
mų pagyvenimų keli namų sa
vininkai buvo nubausti.

su absoliučiu

MCSWINEY YRI 
/ TOJAS.
TAIP SAKO C1 

ARKIVYSK1

Praeitų šeštadieni 
Vardo Katedroje, | 
buvo pamaldos už ii 
glijos kalėjime Airi 
tų McSviney.

Pamokslų sakė Jc 
Malonybė Chicagos 
kūpąs Jurgis Munds

“Kuomet didysis 
sibaigė,” sakė A 
“ir kuomet Airii 
kad jie skaudžij 
kad laisvė pq 
sioms tautomsj 
kurios priguj 
t.ų valstybių 
galėtojų, j| 
beviltis irj 
rinkimas,į 
kus praš 
ginklų si 
vei vilkti 
gų dar 
čius.

“ Pakelti 
ginklus butrj 
tę, gi pasiliį 
reiškę ant, 
iš pasauliu

“AtsidJ 
ston pozil 
tipo, jaunį 
bet ideai 
kentėtojų tikslu,1'
pašvėntimu savo gyvybės 
už nelaimingųjų šalį, atradi 
kj’tų kelių, visai naujų rita* 
r i avimo metodų. Tų metpdų 
reikia pavadinti “pasyve at- 
laikomybe.”

“Jie žinojo susirėmimų es
ant neišvengtinu. Tai turėjo 
būti susirėmimas ne ginklail 
bet valia, kad tai matytų vj 
sas pasaulis. Jų armija 
vienų nukentėjusių, kentėtojoj 
bet ne žmogžudžių.

“Jaunas Corko majoras bi 
vo vienas iš pirmutinių, ku^ 
pasįrinko paminėtų kariavii 
būdų. Jis visai ignoravo si 
pagrobėjus; jis negalėjo 
sipriešinti, jis atsisakė prij 
žinti jam uždėtų bausmę, 
nieko bloga neatliko; jis 
savo šalies kareivis; jis 
jo priversti jį paliuosuot 
ba rinitai skaitytis M^joj 
timi. Kieno pusėje teisj

“Mes žinome iš šr«mių.i| 
gyvenimų, jog daugelis padį 
rė gerų daiktų iš Dievo riif 
lės, iš Jo įkvėpimo, kas p 
kitokių aplinkybių nega( 
būti priimtina.”

Arkivyskupas atsiliepį 
Chicagos Airius, kad jie 
tų visus užjoryj kovoja] 
už laisvę.

Gedulingųsias Mišiaj 
bravo dijoeezijos gene r J 
karas kun. fltz-Sinm f

PINIGŲ KURSI
Svetimų šalių pinigų 

nant nemažiau $25,000| 
buvo tokia aulig Mere] 
and Truat Co.:
Anglijos Rterjingų sv] 
Lietuvos 100/auksin i 
Lenkijos IM -i »rk į 
Vokietijos 100 marfl 
Praneuaijos už $1. 
Italijos už $1.00

problem..It


t ORAUGAS Pirmadienis Lupk. 1, 1920 nl.

r, VIŲ KATALIKŲ DIENRAfiTDi

“DRAUGAS”
i ktutdtao* lSskjrus uetMldienlna
FRHNUMEUATOS KAIMAI

GAGOJ IR l /SIEKYJE:
Metanu ................................ $8 00
Pusei Mitų <.00

t. VALST.
Metanu .............'................... *«.00 . . .„
Pusei Mem .................. s.oo kentėjo išsižadėjusių savo tau-

renumevata mokosi lėkalno. Lal- 
skaltosl nuo užslraSymo dienos 

nuo Nauju Metų. Norint permal-
I adresų visada reikia prisiųsti lr 

adresas Pinigai geriausia slų- 
Brkant krasoje ar ezprese "Mo- 

arba Įdedant pinigus |
'U&kg.
is” Publishing Oo. 
įkley Avė. Chicago.

LIETUVOS MISIJOS ATSIŠAUKIMAS.
Amerikos Lietuviai, Tėvynė 

Pavojuje!

Šimtą su viršum metų Lie
tuva vilko despotiškos Rusijos 
politinę vergiją. Šimtmečiais

koi Intais ginklais, jau kala 
vergijos pančius Lietuvai ir 
kitoms tautoms. Lenkija, tu
rinti daug dvarininkų, gene

už visas padarytąsias skriau
das nubausti.

Kai plėšikas, įsiveržęs j na
mą, užpuolą ramia šeimyną, 
taip Lenkai, įsiveržė į musų 
Vilnių ir musų sodybas, žudo 
vyrus, tyčiojasi iš moterų ir 
naikina ramių sodiečių turtą.

JOHN KOCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisus I’idiniestyj 
211 So. I.a Šalie Street 

Ktttilharis 816 Tel. Central 3684 
Valandos: i) ryto Iki 1 po plot

rolų ir dar daugiau skolų, nu 
jaučia savo juodas dienas,kada Nelaikąs pagelbos šauktis iš
užrubežio bankieriai perstos 
skolinę ir pareikalaus skolas 
grąžinti; nujaučia, kad jos 
valstiečiai pareikalaus iš 
dvarininkų ir sau žemės. To
dėl Lenkija, nešina milijardi
nes skolas, badą, dvarponių 
baudžiavą, kolionistų burius, 
viduramžinę “kultūrą” ir 
Žydų pogromus, siunčia legi- 
jonus į Lietuvą. Derlinga Lie
tuvos žemė ir gardi Lietuvos

tos dvarininkų ekonominį jun
gą. Šimtmečiais kovojo prieš 
rusifikacijos ir polonizacijos 
nuodus, Rusų biurokratijos ir 
sulenkėjusių šovinistų baisią 
gadynę. Vargas — mums bu
vo tėvu, bėda — motina, .skau
smas — broliu, nelaimė — se
sute.

Bet Lietuva nežuvo, Lietu
va yra ir Lietuva bus. Var
gai, bėdos, skausmai, nelai-. (Įuona neduoda ramybės Len
inės užgrudė mus ir išmokino Į Į<ams. Užgrobę Vilnių, jie grą-

partija kviesda- 
iot?už ją šįmet 

Tautų Sąjun- 
;albėti su žy- 

įis veikėjais 
Tada jie 

Lešą laišką 
imi juos 
rių Cox ’ą 
levelt’ą į 
pasikal- 

pvas, ypač 
(i mes patys 

[k metus Lie
tęs viltį sta- 
ląjungos. 

►inną kart 
ik pirmą 

(i pasirodė 
tautų są- 

10 galingų 
įperijalistiipų viešpatijų su
ltis prieš pasaulį. Skaudama 
rdim išreiškėme tą savo rain- 
, bet tikėjomės, kad darbas 
A geresnis už raštus. Daug 
įvo ypų tai mus vilčiai, bet 
es neatsižadėjome jos.
Tik štai pasirodo 10 Rugpju- 
o p. Colby nota Italijos ain- 
įsadoriui. Ji sako, kad Lietu
si turi buti Rusijos pavergta, 
aip buvo. Tai buvo smūgis, 
ad didesnio negalima buvo 
tkelti.
Lenkai pasinaudojo tuomi 

adrąsinimu. Jie nelaukė mė- 
>sio praeinant. ? Rugsėjo jie 
|iė briautis į Lietuvos žemes, 

dviejų savaičių Tautų Są- 
įga apsiėmė ištirti Lietuvos 

.enkijos ginčą. Tai buvo 
įlė komedija. Paėmusi savo 
žion tą ginčą Sąjunga ne- 
ftbdė Kalvarijos ir Suval- 

:onferencijos, matomai, 
;lama- Lenkus vien su 

iais ginčytis tarp savęs 
teisėjo. Teisėjas nekuomet 
alieka skriaudiko ir nus
istojo vienudu. •

Lenkija yra Tautų Sąjungos 
i. Ji suprato, kad Sąjunga 
la laisvę nariams .skriausti 
įrius ir apsaugoja skriau- 

nuo skriaudžiamųjų pa-
Lenkija tą aiškiai iš- 
Užpuolusi Rusus jų ne
mina ji tapo generolo 
do apginta su pugel- 
nenų, kurių pristatė 
angos n ari ai. Pade-

•nkijos vardu mela- 
veidm;.uiingai tižlik- 

luvos n .iov,j Volde-
Lenk.ja Lietuvos 

Tai buvo Tautų
osėdije.
icnkijoij- generolas 

anė Lietuvos že- 
įų, km met jis ne- 
tuomi ėniė siųsti 
matu r briautis 

let Liūtų Są-
V

niekint pavojų, nekęsti vergi
jos, o laisvę mylėti. Lietuvių 
tauta, sujungusi visas savo 
pajiegas, iškėlė Lietuvos Ne- 
prigulmybės vėliavą, tvirtai 
ją laiko ir pigiai jos niekam 
neišduos. Lietuvos žmonės jau 
parodė visam pasauliui, kad 
jie brangina savo laisvę, moka 
ją ginti ir mirti už ją.

Lietuvos teisę prie Nepri- 
gulmybės, paremtą istorija ir 
ekonomijos pamatais, jau pri
pažino didieji mus kaimynai- 
Vokiečiai ir Rusai, taipgi ir 
visos kitos Europos valstybės, 
tik viena Lenkija nori dar mus 
kraujo, tyko musų žemių ir 
turto ir musų Neprigulmybę 
nori atimti. Ta Lenkija, kuri 
užvakar dar pati buvo pa
vergta, o šiandien, nuo dantų 
iki kojų apsišarvavusi pas-

junga padarė dar vieną kome
diją: ji pakvietė Lenkiją at
sisakyti Zelgowski ’o. Lenkija 
to nepadarė.

Tada Tautų Sąjunga padarė 
trečią komediją: žadėjo Lie
tuvos ir Lenkijos ginčą svars
tyti Brusselije 25 Spalio, bet 
svarstė tik 26 ir sutarė pasis
kelbti, kad yra bejiegė prieš 
Lenkus. Ir mes tą pripažįsta
me. Ji turi jiegos padėti Len
kams, kol tie mus skriaudžia, 
bet neturi jiegos Lenkiją iš
braukti iš Tautų Sąjungos! 
Taip Lenkija yra tikrai savo
ji Tautų Sąjungoje, dėlto Są
junga negali veikti prieš Len
kiją. Ką duoda Lietuviams 
Lenkija, tą duoda Tautų Są
junga. O Suvienytų Valstijų 
sekretorius Baker duoda Len
kijos karuomenei rūbų ir če- 
batų už penkis milijonus do
lierių.

Demokratų partijos veikėjas 
Lietuvis vieną Lietuvių dien
raštį šeš tądien i je prašė pas
kelbti demokratų partijos ap
garsinimą, kviečiantį balsuo
ti už jos kandidatą į prezi 
dentus. Apgarsinimas labai 
gyrė Tautų Sąjungą. Dienraš
čio atstovas atsakė, kad prieš 
girsiant Lietuviams Tautų 
Sąjungą reikia palaukti jos 
nuosprendžio, kuris turėjo į- 
vykti Brusselije pirmadienije 
25 Spalio. Dabar tas nuospren
dis įvyko. Tautų Sąjunga pa 
sisakė esant bejiegė pasi
priešinti Lenkams, kuomet jie 
nori pavergti Lietuvą.

Dabai* už demokratus ir jų 
Sudarytąją Tautų Sąjungą ga
li balsuoti tas, kuris nori, kad 
Lietuva butų Rusijos vergė, 
kaip sakė Colby, arba Lenki
jos vergė, kaip nori Tautų Są 
junga.

Mes tikime, kad didėje A- 
merikoa tautoje yra žmonių 
gana dorų ir gana gerai or
ganizuotų,kurie nevadins Tau
tų Sąjunga imperijalistų su
tartį pavergti pasaulį. Mums 
rodosi, kad tie gerieji Ameri
kiečiai šiandien yra republi
konai. Jie Lincolno neužmiršo.

sina ir visą Lietuvą praryti. 
Akyvaizdoje viso pasaulio 
mums padaryta kruvina žaiz
da.. Nekaltai pralietas Lietu
vių kraujas šaukiasi atmoni- 
jimo.

Lenkija, pamindama po ko
jomis visus žmoniškumo ir 
tarptautinių teisių įstatus, 
kruvinai įžeidė Lietuvą, o 
Tautų Lyga ir Alijantų vals
tybės įžeidė moraliai. Rugpjū
čio 15 dieną, š. m., Lenkų o- 
kupacijos armija, išsinėšinda
ma iš Vilniaus, buvo pareišku
si, jog Vilnių Lietuviams ati
duodanti, o Varšavos valdžia 
viešai paskelbė, jog ji pripažį
stanti Lietuvos Steigiamojo 
Seimo valdžią. Tuo pačiu lai
ku Alijantų konferencijoj mie
ste Spa, norėdama gauti iš jų 
pagelbos, Lenkų valdžia per 
savo finansų ministerį Grabskį 
yra išsižadėjusi by kokių pre- 
tensijų prie Vilniaus ir pasi 
rašusi ant tam tikro rašto. 
Maža to. Tautų Sąjungos po
sėdyje Paryžiuje, Rugsėjo 20 
d., Lenkija, Paderewskio lu
pomis, iškilmingai pasižadėjo 
gerbti Lietuvos neutralumą ir 
Lietuvos žemių su Vilniumi 
neliečiamybę. Pagaliau Spalio 
6 dieną Tautų Sąjungos Ko
misija buvo nustačiusi, jog 
tarp Lenkų ir Lietuvių mūšiai 
turį būt sustabdyti ir Lenkai 
ant to buvo sutikę, bet tą pa
čią dieną vakare jau visu 
frontu pradėjo pulti ant mu
sų karuomenės, o kuomet Spa
lio 7 dieną Varėnoj, akyvaiz
doje Tautų Sąjungos atstovų, 
ir Lenkai ir Lietuviai sutiko 
ant tam tikros demarkacijos 
linijos, ir pasižadėjo sustab
dyti mušius, ir pasirašė ant 
tos sutarties, tai Lenkai ir šią 
sutartį sulaužė ir pradėjo pro 
Bastūnus pulti ant Vilniaus, 
vos tik Tautų Sąjungos na
riams iš Varėnos spėjus iš
važiuoti.

To dar negana. Norima įti
kinti pasaulis, kad p. Zel- 
gowskio karinė avantura Vil
niuje yra “Lietuvos krašto
apsisprendimas”. Norima įti
kinti, kad ginkluotas užpuoli
mas ant svetimos valstybės ir 
svetimų žemių užgrobimas y- 
ra legalis.

Šaltas pasaulis ir tas yra 
pasipiktinęs delei tokios Len
kų begėdystės. Delei to tai 
Tautų Sąjunga Lenkijos im
perijai izmo apaštalą l’ąjje- 
rewskį pasodino ant kaltinin
kų suolo. Dėlto tat pasaulio 
darbininkų organizacijos grą- 
sina. Lenkijai boikotu. Net 
pati Prancūzijos valdžia, len
kiškojo iniperijalizmo įkvepė
ta, “diplomatiškai” nusiplovė 
rankas, pavesdama Tautų Są
jungai Lietuvių-Lenkų kluu- 
simo išrišimą.

Kaip ten nebūtų, bet teisy
bė tur-but išgelbėta, iv anks
čiau ar vėliau bus išgelbėta: 
Lenkai tur būt priversti išsi 
nešinti iš Lietuvos ir tur-but

svetur, kada imama už gerklės. 
Priešui vienas atsakymas — 
kulka. Dėlto Lietuvos liaudis 
vienu balsu nutarė ginties iš 
paskutiniųjų. Visi vyrai imasi 
už ginklo, rašosi į “geležies 
vilkus” į “Šaulius”. Moterys 
— neatsilieka. Tarp visuome
nės, Steigiamojo Seimo ir 
valdžios viešpatauja vienybė. 
Akyvaizdoje priešo — paver
gėjo neliko partijų, yra tik 
viena galinga lygiatiesių pi
liečių minia. Steigiamasai Sei
mas Lietuvos sekančiai pra
bilo: “Ginsimės nuo svetimos 
karuomenės, musų dvarininką 
vedamos, ginsimės, kol nei 
vieno ginkluoto Lenko musų 
žemėj neliks.”

Gi susitveręs “Lietuvos Gy
nimo Komitetas”, iš Seimo 
norių ir visuomenės veikėjų, 
vykdindamas Steigiamojo Sei
mo valią, pastatė savo tikslu 
nulaužti išdavikų dvarininkų 
sauvalę, paliuosuoti Vilnių ir 
kitas musų sodybas iš po Pil
sudskio letenos. “Visi už gin
klo! Stokite karuomenėn sa
vanoriais, stokite į Šaulių bu
lius! Tenelieka namie nei vie
no jaunuolio ramiai sėdinčio. 
Amžina gėda tam, kas slaps
tytus!! Musų žemės ir laisvės 
gynėjams reik maisto, drabu
žių, ginklų. Ūkininkai, pilki
te piliavą į valdžios aruodus, 
kariaujantiems. Moterys, sių
skite savo sunams, broliams 
pirštinių, kojinių, kailinių. Pi
liečiai, numaukite nuo savęs 
brangenybes, aukso žiedus ir 
atiduokite savo kraštui ginti. 
Lenkų dvarininkų galybei turi 
būt galas”, taip sako “Lietu
vos Gynimo Komitetas”.

Tas pats Komitetas kreipia
si ir j Jumis, Amerikos Lietu
viai: “Pirkite Lietuvos bonus, 
dėkite šautuvams beut po 10 
dolierių.”

Amerikiečiai! Visa Lietuva 
žiuri į Jumis! Ne ką pasaky
site, bet ką padarysite! Ji lau
kia. Didelės ir greitos pagel
bos Tėvynė laukia iš Jūsų. 
Pavojus baisus. Dvarininkas 
Pilsudskis, gindamas savo ir 
kitų dvarus, jau turi gatavą 
savo rankose baudžiavos kilpą 
ir tyko mums užverti. Čia ne
gali būt klausimo — ar atsi- 
laikysim? Atsilaikysim, bro
liai ir sesės! Ne tik atsilaiky- 
sim, bet ir iš Vilniaus išvy
sim Lenkus. Tik nei valandos 
negaišdami skubėkite Lietu
vą gelbėti. Kruvinos kovos, ku
rios eina dabar tarpe Kauno 
ir Vilniaus, nėra vieii kova be
siginančių “Lietuvių” su už
puolikais “Leninais”, bet drau 
ge yra kova Lietuvos valstie
čių su Lenkų dvarininkais— 
ponais. Musų karuonienė ir 
Šauliai galvas guldo. Padėki
te jiems! Lenkai kariauja 
skolintais ginklais, o mes Lie
tuviai, apginkluokime savo 
kareivius ir Šaulius iš savo 
neturtingų kišenių. Ir įuusų 
ginklo neįstengs sulaužyti de
šimts Zelgowakių!

(Pabaiga bus).
Liet. Misijos Nariai: 
Jonas Vileišis,
Majoras P. Žadeikis, 
Kun. J. Žilius.

PALAIKYSITE C0NG. A. J. SABATH 
Jo Patarnavimas Žmonėms Kongrese Duoda Jam Teise Buti 

Vėl Išrinktu.

Lapkričio 2-ra, balsuotojiai 5-to Congressional Distrikto tu
rės proga išrinkti Kongresmona A. J. Sabath į Kongresą, ku
ris teisingai pirmiau pasitarnavo netik savo žmonėms bet
ir visai šaliai.«

Ypačiai šiame reikalingiausiame laike kuomet didelis re- 
konstrucijos darbas laukia, reikia žmonių kurie turi ilgu metu 
prityrimus ir kurie visuomet dirba dėl žmonių geroves.

Penktame distrikte randasi didesne puse ateiviu jis jiems 
praeijusiose laikuose yra pasitarnavęs aai-gi išrinkus ji vėl 
beabejonės pasitarnaus. Kongresnionas Sabath yra didelis už
tarėjas liuosas imigracijos, taigi dabar ypačiai jis reikalingas 
kongrese. Lai šį šalis būna liuosa kiekvienam į ja atvykti.

Paltie - American Line
Paveldėtojiai RUSSIAN AMERICAN LINE

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš

DANZIG ir LIEPOJAUS
Į NEW YORK ir sugrįžtant 

Del platesnių informacijų kreipkitės į 

E. Johnson & Co. Generaliai Pasažieriniai Agentai 
55 Broadway, New York
Arba musų autorizuoti agentai.

AR TU NORI 5c CAR FARE

ws.s.
WAR SAVINOS STAMPS 

I88UED JJY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT

Balsavimo diena čia, kiekvienas vyras ir moteris balsuoto
jiai turi proga balsuoti už sugrąžinimą 5 centu car f are. Jeigu 
žmonės neišreikš savo nuomonės apie norą turėjimo 5 centu 
fare, tai karu važinėjimo kainos pakils iki 10, 12 ir 13 centu!

Ar jus balsuosite už tuos žmonės kurie duos 5 centu car 
fares arba ant vyru kurie pagelbos padidinti carfares.

Gubernatorius kuris liks išrinktas Lapkričio 2-ra arba 
sirašys po tai bila. Demokratu kandidatas yra priešingas 
gale priimti 5 centini car fare, arba ja atmesti.

Len Small, Republikonų kandidatas, jeigu bus išrinktas pa
sirašys po aai bila. Demokratu kandidatas yra priešingas 
Thompsono, Tracti.au Plianui duodant žmonėms Savininkyste 
ir gale operuoti karus po 5 centus car fare.

Toliaus bus County sūdrios priederme ta klausima padėti 
ant baloto, kad žmones galėtu balsuoti už ji. Frank S. Rig- 
heimer, Republikonų kandidatas, jeigu bus išrinktas, ši klau
sima padės ant baloto, už tat kad jis remia ir pritaria Thomp
sono plianui 5 centu car fare.

States Attomey yra officialis, kuris gali padėti išlošti 
Thompsono Plianui už 5c. car fare prie kompanijos trakcija 
Teisėjas Crowie, Republikonų kandidatas ant Valstijos Teisė 
jo visa laika rėme ir rems Thompsono Traction Pliana ant 5 
centus car fare, ir jeigu liks išrinktas rinkimuose nėra abe
jonės kad jis pasistengs ta padaryai.

Republikonai turi balsuoti Republikoniška tikieta tiesiai. 
Demokratai Socijalistai ir Independents, kurie nori 5 centu 
car fare, padėkite kryžiuką prieš žemiau paduotu kandidatu 
vardus:

Ant Gubernatoriaus

X LEN SMALL
Ant Valstijos Teisėjo

X FRANK S. RIGHEIMER
Ant Valstijos Advokatas

X ROBERT E. CROWE

Weat Hidpb Ofisus 
2201 W. 22-ml Street

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 255 
Valandos: nito 4 iki 6 po piet ir

nuo 7 iki 9 vakare

DR, G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, UI.

SPECUALJSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. x
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, n 10 6 iki 8 valan
dą vakare.
Nedėliomis nuo 9 Iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 087

DR. S. NA1KELIS į-j
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halstcd Street 
Ant viršaus Universul State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 'į 
Telefonas Yards 2544

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po num. 1

4729 So. Ashland Avenue
Specijalistas 

DŽIOVŲ. MOTERŲ lr VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.

Telefonas Drezel 2880

Tel. Drover J042

Dn C. Z. Vezeflfis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos; nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW

LIETUVIS ADVOKATAS
Vai. Vakarais 7 Iki 9. 
Nedėliomls 11 Iki 1.

'4509 S. Ashland Avė. Chicago, 111.^ 
Phone Yards 1053

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

8«
Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street 

Valandos; 10 Iki 12 ryto; 1 Iki
po piet. 6 iki 9 vakare.

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Avė., 

Tel. Pullman 842

ANT PARDAVIMO
Gružus mūrinis namas ant 2 

labu 4 ir 5 kambariai. Beis- 
mentas 7 pictlu augščio. Žilu 
akmenų frontas ir graži vardu. 
Kaina $4,500.00.

Taipgi parsiduoda 6 kamba
riu Cottage. Mūrinis. Gąs ir 
Electric ir Vanas Kaina 
$3,100.00

G. PETKUS 
Real Estate 

Loans & Pire
■ Insurance

... 3402
g Halsted gt.
..• ■ ■ ~ \
Chicago, III.

Tracti.au


Pirmadienis Lapk. i, 1920 m. DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE.
MELROSE PARK, ILL. ma norėti Marijona, jo sesuo, 

Dugo, Vyskupas, kareiviai ir 
kad i pasiuntiniai taip-gi neblogai 

lošė. Viena tik klaida buvo, 
kad kuomet karaliaus moti
na buvo išduota sudeginimui, 
tapo bereikalo užleista uždan
ga. >

Reikia pažymėti, kad M. S. 
14 kp. visados vaidina gra
žiausius veikalus ir darbuo
jasi Bažnyčios labui.

Viską matęs.

GRAND RAPIDS, MICH.

Laikraščiuose matosi, 
visos kolonijos eina lenktyn 
rinkime auką Lietuvos Raudo
najam Kryžiui. Tas pats ir pas 
mus. Melrose Parko Lietuviai 
jau nuo senai papratę išvien 
veikti Liet. naudai. Ypač da
bartiniam laike visi išsijusę 
darbuojasi, kad tik greičiau 
nulaužti Lenkams ragus. Lie
tuvos armija žinos kaip apsoi- 
ai su varšaviokais ir krako
viakais, tik reikia ją paremti. 
Tat ir ramia Melrose Parkie- 
čiui.

įpalio 17 d. L. R. K. Reni. 
os skyr., po vadovyste 

P. F. Metrinio ir A. Ur- 
pasiprašė Italų parap. 

10, kad per pamaldas
stų parinkti aukų L. R. Kry

žiui. Klebonas leido ir bažny
čioje surinko 7(X)0 auksinų. 
Šv.. Jono Krikštytojo dr-ja 
aukojo 1000 auksinų, S. L. R. 
K. A. kuopa 400 auksinų. Per 
prakalbas Valstybinio Ameri
kos Lietuvių fondo 6000 auk
sinų. Viso iš musų mažos ko
lonijos L. R. Kryžiui praeitą 
savaitę pasiųsta 14,400 auksi
nų. Šių savaitę tikimės 
tą sumą padvigubinti, 
nes darbo eilėsna stojo Šv. 
Onos dr-jos narės, kurios ne
praleidžia nei vieno namo, nei 
vieno Lietuvio, kad nepaauko
tų L. R. Kryžiui. Žinoma, už
eina ir Pilsudskio tarnų, bet 
su tais melrosparkiečiai Lie
tuviai ržino kaip apseiti dabar 
ir žinos kaip apseiti ateityje.

Valio Melrose Parko Lietu
viai; Dirbkime išvien Lietuvos 
naudai. Lai dreba mus prie
šai, lai nedrįsta kelti rankos 
prieš galingus Lietuvius. Lai 
Pilsudskio bernai žino tą ant 
visados, kad mes esame Lie
tuvos piliečiai ir pilietės.

Lietuvis.

SHEBOYGAN, WIS.

Gal niekur nėra tokių žiop 
lų socijalistėlių, kaip pas mus. 
Jų žioplumą parodo šis fak 
tas.

“Tėvynės” N. 42 tūlas Bir
želis rašo: “Kaip visur, taip ir 
pas mus turime kovoti su ku
nigų klapčiukais. Besiarti
nant rudens sezonui S. L. A. 
60 kuopa nutarė surengti te
atrą ir tuo tikslu išrinko ko
misiją, kuri nutarė sulošti dra
mą “Kerštinga Meilė”. Jau 
surinko aktorius ir rengėsi 
pradėt mokintis, tečiaus su
žinojęs apie tai vietinis var
gonininkas pradėjo ardyti mu
sų darbą. Pradėjo atkalbinė
ti merginas, kurios buvo ap- 
siėmusios lošti roles minėta
me veikale, visaip šmeiždamas 
komitetą ir aktorius.

“Šitas nusmukęs vargon i- 
ninkėlis sako: jei soeijalistai 
veiktų, nieko nedaryčiau, bet 
kuomet bedieviško Susivieni
jimo . kuopa veikia, tai nors 
man ir šimtas dolierių kai
nuos, o aš jų darbą būtinai 
sugriausiu. Žinoma, jam iš 
dalies tas ir pavyko, nes ke
lias lengvesnio budo mergi
nas atkalbino nuo musų vei
kimo.”

Birželis visą kaltę meta ant 
manęs, buk aš atkalbinęs mer
ginas nuo jų teatro. Jeigu ir 
butų teisybė, tai nuodėmės ta
me nebūtų. Nėra reikalo tei-

J sinties, tik noriu pastebėti jų 
Skaitydama mus mylimą netiorus prasimanymus.' Tegul 

Birželis prirodo. Grand Rapidsdienraštį “Draugą” viename 
numeryje (247) trečiame pus
lapyje radau korespondenciją 
iš Slieboygano apie buvusį 
Mot. Sąjungos 14 kuopos va
karą, kurioj buvo parašyta 
netiesa. Turiu pažymėti, kad 
tame veikale artistės buvo są- 
jungietės, o artistai, tai buvo 
moterų sąjungiečių vyrai ir 
Šv. Juozapo bei Šv. Kazimie- 

dr-jų nariai. Buvo ir iš 
įos dr-jos ir iš Vyčių 51 
ųs penki artistai ir jie

turėjo pačias trumpiausias— 
kareivių ir pasiuntinių — ro
les. Be to korespondentas pa
peikė tuos, kurie lošė geriau
sia, o kitus niekino.

Moterų Sąj. 14 kuopos var
du ištariu širdingą ačiū ar
tistėms ir artistams už jų prie 
lankjuuą.

Ten dalyvavus.

s’o katalikės mergaitės ir be 
atkalbinėjimo žino prie ko 
priklausyti ir kur veikti. Jos 
lengvai atskiria grudus nuo 
pelų. Dėlto, kad ,neveikti su 
laisvamaniais aš jokių šimti
nių niekam nesu žadėjęs. Bet 
jei Birželis ir kiti tamsuoliai 
norėtų apsišviesti, lai ateina 
parap. mokyklon pasimokin 
ti. Tas lėšas aš pasižadu pa
dengti.

Vargon. A. M.

ADM. ATSAKYMAS.

SHEBOYGAN, WIS.

Tūlas Ten buvęs “Draugo’* 
247 num. korespondencijoj a- 
pie Mot. Sąjungos vakarą ap
silenkė su tiesa. P-lė Čižaus- 
kutė savo rolę gerai atliko. Ji 
yra viena iš- gabiausių artis
čių Sbeboygane ir nekartą jau 
pasižymėjo. Butų laimingas 
Sbeboyganas, jei daugiau tu 
rėtų tokių panelių. P-lė Ci- 
žauskutė yra sąjungietė ir 
vytė. Nežinia kilo Ten buvęs 
vadavosi, kad parašė tokią 
netiesą.

Antonijus, Enrikas ir-gi sū
reles gerai atliko. Motinavo

lošė getai, geriau nei negali-

V. Gaižauskui, Detroit, Mich.
Mes adresuojame Jums laiš

kus šitaip: 55 St. John str., 
Detroit, Mieli. Ir tie laiškai 
sugrįžta atgal. Jei kada busi
te Chicagoj, galėsime Junu 
parodyti juos. Jeigu laiškų 
teisingai adresuotų negauna 
te, tat nestebėtina, kad ir lai
kraščio negaunate. Delko tai į 
yra mes negalime tyrinėti 
Ištirkite jaitys ant vietos.

NESIDUOKIM ANTRU i 
SYK PRIGAUTI.

BALSUOKIME UŽ LIETU j 
VIŲ DRAUGUS.

Utarninkė, Lapkričio 2, 1920.1 
Suvienytų Valstijų Piliečiai : 
turės progą išreikšti savo min , 
tis labai svarbiuose rinki-1 
muose. Toje dienoje bus ren- ' 
karnas Suvienytų Valstijų pre 
zidentas ir jo pagelbininkas. 
Yra tai du svarbiausi ir žy
miausi urėdai šioje šalyje. V 
ia tai didžiausia garbė kurią 
gali suteikti gyventojai savo 
piliečiam.
. Illinois valstijoj bus renka
mi, gubernatorius, jo pagelbi
ninkas ir kiti valstijos, pavie
to ir miesto urėdninkai. Lie
tuviško gimimo Amerikos, pi
liečiai, pirm balsavimo, priva
lo pamintyti už kokią partija 
ir kokius kandidatus atiduoti 
savo balsą, imant domon par
tijų platformas, kandidatų tin
kamumą ir jų atsinešimą Lie
tuvos nepriklausomybės rei
kale.

Nors keletą partijų stato 
savo kandidatus, vienok lenk
tyniavimas galima sakyti ap- 
sirubežiuoja tarpe dviejų par
tijų — Republikonų ir Demo
kratų. Lietuviams šiandieną 
nesunku yra pasirinkti sau 
partiją. Nuo Demokratų lietu
viams jau burna prikarto ir 
gerklė užkimo nuo nuolatinių 
maldavimų ir apelacijų kad 
užtartų Lietuvą, bet netik ką 
jokio užtarimo negavo bet da 
daleido siuntimą amunicijos iv 
ginklų Lietuvos priešams. De
mokratų partijoj lietuviai jo
kios vilties jau daugiau nega- 
i turėti, priversti yra kreipti 

savo balsus kitur, lieka mums 
.tik vienas išėjimas — remti 
Republikonų partiją kurioje 
randasi daug įžymių kandida
tų labai gerai pažįstančių lie
tuvius ir užjaučiančių Lietuvai 
jos kovoje už laisvę ir pilną 
nepriklausomybę.

Dideliame skaitliuje lietu
viams prilankių kandidatų 
randasi Cliicagiečiams labai 
gerai žinomas teisėjas Robert 
E. Crowe, kandidatas ant Sta
tes Attomey ir Charles V. 
Barrett, kandidatas ant nario 
Board of Revievv, kurio tai 
bordo jis yra pirmininku pe* 
paskutinius du metu. Balsuo
dami tiesiog už Republikonų 
tikietą, padėdami kryželį an
trame ratelyje nuo krašto, bal
suosime už teisėją Crowc, p. 
Barrett, ir urž visus Lietuvių 
draugus ant to tikieto.

Todėl piliečiai šios šalies, 
idant užsitikrinti sau geresnę 
ateitį, pasiliuosuoti nuo demo
kratų betvarkės, nusikratyti 
nuo įvairių mokesčių, kuriais 
piliečiai yra apsunkinti, ir į- 
gyti patyrusius ir ištikimus 
valdininkus kurie užtartų už 
Lietuvą, privalo balsuoti už vi
są Republikonų tikietą, o ypa
tingai už Lietuvių draugus 
Robert E. Crowe ir Charles V. 
Barrett.
Fed. Liet. Republikoniškų

Kliubų Cook County
Chi. Liet. Piliečių Darbininkų 

Pašelpinis Kliubas.
(Apgr.)

EIK IR PASIKALBĖK
Su Ja Ypatiškai.

Gerbiami Draugai: — 
Aš turėjau krei- 

1 vos akys, kurios 11- 
1 kosi pataisytos per
Daktar& F. O. Car- 

. ter, be Jokio skaus
mo, ligonbuėio ar

■ cliluroformos. Aš’ 
pas ji atsilunkiau

tiktai viena kurtą. Jeigu kas ne- 1 
tikėtut,.et tai atsilankykite į ma- ; 
no namus, o savo ukyinis pama- ' 
tyaite rezultatus jo didelio darbo. 
Mre. ltose Bordel, 9317 byons Avė.

liurnsidc.

Kurie norite persitikrinti patar
tina atsilankyti pus ta moteriške.

DR. F. 0. CARTER
120 S. State Street

2-rus Lubos Chicago. III.

Vienos durys į žiemius uuo Fair 
krautuvės.

\ TcIvfonuM Pulliinin
1 Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
ĮUSUI So. Michigan Avenue 

ItOHelnnd, III.
VAIANIKiS: i) ryto iki 9 vukure. 

Tel. Pullman 342 ir 3180.

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 Wcst 22nd Street

Tel. Canal 6222
Res. 3114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988

r Pranešimas
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą ( People Teatrą 

1016 W. 47tli St. Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. 2014 W. 43rd Street.

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

Į Tel. Boulevard 4568 Drover 8448 ]
Į Dr. V. A. SZYMKEVICZ

Lietuvis G;, ,'vtojas, Chirurgas ir 
Al.ušeras.

3203 S. Halsted St. Chicago. 
i Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 iri 
6—8 vakare Ned. 10—12 iš ryto.

S. D. LACHAWICZ
lAEKUVYS GKABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kopigiauaia. Ke!-| 
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu| 
busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI. Chicago, IU,| 

Tel. Canal 2100

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Dldmlestyj:

29 South La Šalie Street
Kam baris 824 

Telefonas: Central 6390

Vakarais, 812 W. 33rd St.
Telefonas: Yards 4681

RED. ATSAKYMAI. WESTPULLMANIEČIAI|
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Pinigai,Laivakortes Liet u von
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI

NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ.

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

Padarome legališkus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus.

sI
•s

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės M'asliing- 
tone.

Kun. Dexnis Grand Rapids. 
Tamistos sumanymą padaviau 
Kunigų Vienybės Vahlybai.

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vtizlm£enkll« iiireg. 8. V. Pat. Ofise.

DRAUGAS REIKALE

atydą,
“Drau-

Atkreipiame Jūsų 
kad pas Jus dienraštį 
gą” atstovauja p. M. Kiupe 
lis 12115 So. Halsted St.

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugą”, taip- 
pogi "galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį.

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 str., New York,
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otus, Ąa- 
ladaronT^

lotus, 
padai

skolas ir apdraudžiami
S

Parduodame 
mus, farmas,

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

I PAUL P. BALTUTI 3 and CO.
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS.
Vartotų Karų 

Vartotų Truck’ų 
Ateikite

Subatoj ir Nedėlioj tiktai 
50 karų

Turi būti parduota 
, Vieta

Tuščias Lotas 
2340 Wabash Avenue 

Kaina $100 ir augščiau 
Ant lengvų Išmokesčių

Be nuošimčio
Tiems kurie turės gerus refe-
rences , parduosime ant

Installment Plano
Be nuošimčio

Karo Kaina Įmokėt Mėn.
reikia mokės.

$200 $75 25
300 100 30
400 150 35
500 175 40
600 200 45
700 250 50
800 300 55
900 325 55

1000 350 60
Nuošimčiu nereikės mokėt

Ateikite anksti
Mes. paimsime į mainus Jusu 
seną kara.

Nieko senesnio per 1912 iš
dirby stes)
Kas Pirmesnis tas Geresnis 

Atsiminkite Vieta 
Tuščias Lotas 

2340 Wabash Avenue

MITGHELL AUTO CO.
Subatoj ir Nedėlioj Tiktai 

Giedra .ar lietus Išpardavimas 
prasidės 9:00 išryto. 
“Pardavėjas kuris kalba Jū
sų liežuviu”
P. S. Karus galima matyti 
prieš pardavima 2328 Miclii- 
gan Avenue.

Atdara Vakarais

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, ne.
S. S. “SUSQUEHANNA”

Lš New Yorko tiesiai i

BREMEN ir DANZIG
11 Diena Lapkričio

KaiubarcIiAi j Bremen nūn $185 iki $210 i Danzig $200 iki $225 
Trečia klfasų Į Bremen $120 | Danzig $180 

Kares Tasai $5
Atsišaukite j
U. S. Mail Steamship Company Ine.

U. CLAUSSENIUS & Co. Generole Vakarine Agentūra 
100 North La Šalie Street, Chicago, III.

CUNARD LINE
S.S. SAXONIA

Išplaukia Tiesiai Į «

HAMBURGĄ
Kambarėliai.............................. $180.00

Su $5.00 Karės Taxų

Trečia klesa tiesiai į Hamburgą .............. $125.00
Trečia klesa įEitkunus per Hamburgą .. $130.00

Su $5.00 Karės Tavų

Atsišaukite i arčiausia CUNARD Agentą ,
• . ’ • l 4 •* »

CUNARŪLbiE
I

HAMBURGĄ IR LIEPOdŲ
Per Anglija

Acąuitania.............. Lapkr. 23

Trečia Klasa kainuoja
Hamburgą................... $125.00
Liepoj u ........................ $145.00

Pridedama $5.00 Karės Taxu.
Atsišaukite į arčiausia 

Cunard Agentą.

PRANEŠI
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MUSŲ DRAUGAI

Jogei nuo 1-mos dienos Lapkričio (Nov.
Ofisas bus perkeltas į nauja vietą.

Šiame naujame ofise mes galėsime, dal 
singai patarnauti musu visiems draugam 
luose: Siuntime pinigu i Lietuva. Parupmime 
Pardavime laivakorčių, į Lietuva ir iš Lietuvos. Pirki
me namu ir pardavime namu ir lotų. Apdraudas (In- 
surence) nuo ugnies. Ir visos formose ir visais kitais 
reikalais kreipkitės pas

Zolp ir Barčus
Senas Adresas 4547 S. Hermitage Avė. Chicago.

Tel. Yards 145

■■■■■■■■■
S■

Meldžiu Savo Kostumeriij
BISKf PALAUKT.

Jūsų užsakytas medus tuojaus bus j 
pristatytas, nes kų-tik dabar parga
benau šviežio, nuo farmų. Kurie dar, 

{ ne‘””'t t'. r". :'' i..cd.;us,
į fcu.nl užsisakyt pas mus. Penkių sva

rų viedrukas kaštuoja $1.95 su pri-1 
statymu j namus Chicagoj. Norin- i 
tieji medaus kreipkitės šiuo adresu:

STRYGAS & MILLER 
3022 W. 4<rth St. Chicago, 111. j

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
pilna eile moterų čeverykų 
nuo $5.85 iki $14.00.

VICTOR SHOE STORE
4719 S. Ashland A v. Chicago

E

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal
vą l libandiiau riaokiut mazgojimu*, 
trinkimus, muilai imu* —{r viekas ta* 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleš
kami... Man gėda net doroti t”

MARE. “Na, tai kam tau kętt be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai gražu f, ivclnu* ir iptti. O , 
todėl, kad ai vartoju RVFFMSS Z”

Kas tai yra R.UFPLES? Ai. 
tai gyduolė? Ne! I Ar kvej 
piantį.-, vanduo? Kelt RUlI 
PLĖS yra tai [>apr»sčiauAJ 
plaukų ir odos m,-uprintojf

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį O kaa i 1 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal 1 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

W U K F* JU BJ «
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių gal 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFL&S pradLs mai 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Pankui tikrej 

• čiais'suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos nejtsinaujbf 
Kusipirkte šiąnakt Kl !•'l< 1.1 S bonkutę aptiekoje.' I J

TCR £) CO., 3L6-330 BroadwajF,- Vo> j
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Antradienis. Lapkr. 2 d., 
iv. Uždusinę diena.
- Trečiadienis, Lapkr. 3 d., 
iv. Hubertas.

CHICAGOJE,
IŠ NORTH SIDES.

Rfcali" 1" d. įvyko antras 
Įli Sides katalikišką drau- 

iiistovų susirinkimas rei- 
I.;iIm1. Sąjungos vakaro, 

ris Ims Sausio 23 d., 1921 
St-lioenliofeno - svetainėje, 

je Ashland ir Mihvaukee 
7es.

ISusirinkiman atsilankė viso
13 ntstovų. Padaryta sekan

tieji nutarimai. Įrengti vaka- 
ra^M programa, kuri susidės 

<albų, vaidinimo ir dai- 
|utarta visu smarkumu 

*s prie to vakaro.
Lrta išleisti per serijas 
getais p. Sluoksnaiėio 

auksinį laikrodėlį ir 
Įie randas Lab. Sąj. 
irmi įlinko rankose, 

knygutės. Bus 
įa po 15c. nulup

ai). Sąjungos 
iečių katalikų 

lį pritarimų, 
uitąjį <laibą 
žtąjį tikslą. 
Nausėda.

PORTO.

Lietuvių ex-ka- 
Š. S. 3 k p. įvy- 

susi rinkimas, 
nemažas bu

kletas naujų, 
tingiausia su

pi vių ir uni- 
ti Chicagos 

Dėtuvių demonstracijoj Spa 
lio 31 d.

Nutarta pasiųsti Kalėdų do
vanėlę 3 kp. kareiviams esan
tiems Lietuvos armijoje. Tam 
tikslui padaryta- rinkliava ir 
suaukota $23.6()c. ir iš iždo pa
skirta $30.
Nutarta iš iždo paskirti da ir 

pasiųsti Lietuvos šauliams 
$75.

Musų kuopa neturtinga. Pa
skutinius pinigus skiria Lietu
vos reikalams.. Geras pavyz
di s turtingesnėms organizaci
joms. Visi mes šiandie turime 
skubėti su pagelba Lietuvos 
armijai, kuri grumiasi su 
skaitlingais. Lietuvos priešais. 
Visi bukime tikrais Lietuvais 
ir dėkime aukas, kad jomis pa 
dėtume sutruškinti Lenkų 
militarizmą ir atimti- tėvynės 
širdį — Vilnių.

P. J. Krasauskis.

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PAR.

rnKi farma
40 akrlu be triobų Michigan Vai. 

labai geroje vietoje. Galima pirkti 
ant Išinoftesčio.
Francis Kibort Room 615

117 N. Dearborn St.

RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS.
bevelk uždyka, 3 Šmotų Parlor Se

tas Phonografas. Pivonai, Valgomojo 
kambario miegumojo kambario riv 
kandai taip geri kaip nauji.

Atsišaukite
5221 Michigan Avė lst ApŲ

Parsiduoda bučerne Ir grocerne 
geroj vietoj Brighton Parke. Turi bū
ti parduota trumpu laiku, priežastį 
patirsite ant vietos. Atsišaukite į

“Prailgo” Adminastracija 
2334 So. Oakley Avcnue 

K. N.

Parsiduoda lubai pigiai, Mūrinis 
—Medinis namas, ant vieno loto. Sa
vininkas turi apleisti šitų šąli—atsi
šaukite tuojaus. Namas yra 956 \V. 
36 St. Klauskite apie išlygas 

Httft AV. 36 Street

2 lotai ant 63rtl S. arti Campltcll Av.
už $5000.00 verti $9000.00. Tame pa
čiame bloke nori $4 500.00 už pačius 
lotus. 63rd St. bussiness gatve kuri 
turi didžiausia ateiti.

Kas pirks tos dų lotų ir palaikis 
metus lengvai uždirbs $4000—$5000 
dolierių. Savininkas išvažiuoja } Cali- 
fornia. Įteikia tiktai inešti $2000 dol. 
Pirk šiandiena ryto bus parvelai.

FRANCIS KIBORT Room 615 
117 North Dearborn St.

ANT PARDAVIMO.
Mūrinis namas, 4 flatai, šil

to vandens šiluma. Remia $125 
į mėn. Prekė $1.1,000.

Mūrinis namas, 3 flatai, šil
doma pečiais, moderniškas. 
Prekė $7500.00.

2 mūriniai namai, 4 flatai, 
šiluma F. II. moderniškas, ren
da $110 į mėn.-Prekė $10,500.*■ *

Atsišaukite 
Evaldas & Pupauskas

840 W. 33 St. Yards 2790

VAKARINĖ MOKYKLA
I.ietv. kalbos, rašymo, aritmetikos, 

anglių kalbos ir t. t. Seredos ir Pėt- 
nyt^ios vak. 7:30 iki 9:30 Dievo Ap- 
veiBdoa Parap. Mokyklos kambariuo
se, ant 18-tos gatvė.

MUZIKA
Uva.

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM
Taip-gi parduodam styginius ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataiiogo.

V. NICKUS,
10803 So. AVabash Avcnue
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Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118 
Į Valandos: 10 ryto iki 8 vakare

Gyvenimas
2811 W. 63rd Str.

Tel Prospeot 3468.
^iiiiiunifluniiHtiHiiiiiiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiivainiiiiiinminiHiHiinRij

Telefonas Boulevard #199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

£331 South Halsted Street
Valandos: 9—12 A. M.

1—5; 7—8 P. M.

FOR 
PRESIDENT

.AMERICA
|ALWAYS

FIRST C

"yi

FOR 
VICE PRESIDENT

Amerikos Darbininkai
gali padėti prie palaikymo darbo ir industrijos 

balsuojant už Harding ir Cooiidge
Musų darbininkai vyrai ir moteris žino kad karinis-lėba- lutiška priverčenčia pareiga” kad į ręsti darbo teisės diktuo-

Spalio 14 d. musų kolonijų 
pleido vienas darbuotojas p.

Kaštonas. Jis su savo mo- 
Ire ir dviem Vaikučiais išva-
ivo t ė'vy nėn, *T j i et u von. 

as d. Kaštonas šioj šalyj
fveno 13. metų. Visu laiku 
nuoširdžiai darbavos tėvy
nainių Ne tik pats dirbo ir 

jo Lietuvos reikalams, 
Ir kitus ragino tai daryti.. 
Kinoju laikn darbavos 1* 
kstotvje kaipo iždininkas, 
įvažiuojant visa L. L. P. 

i ištarė ačiū ir linkėjo 
l'os xkelionės. Tikimės,
|J. Kaštonas ir Lietu 

zykęs taip darbuosis 
vei, kaip darbavosi 
į Amerikoj.
^Grišiu^. stoties pirm

KARĖS TAUPY
1EL1US (W.SS).

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Resld. 113# Indcpendence Blvd. 

Telefonas Van Bnren 294

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Kpecijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų. 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 3354 So. Halsted St., Chicago

Telefonas Drover 9693 
kTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*

A. PETRATIS S. FABIJONAS

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank

RE AI, ESTATE—INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus, Pardnoda 
Taivokortea 

NOTARUI rfiAH
809 W. 85th 8t*. Chicago. III. 

Telephone Boulevard 611

Tel. Canal 6222

DR. C.-K. CHERRYS
Lietuvis Dentistas

^2201 \Vcst 22-nd & So. I.eavitt Sts.
Chicago.

Į Valandos 9:30 A. M. to 12 N.į 
1:00 P. M. to 8:00 P. M.

vimas jau pasibaigė ir kad reikalavimas darbininku pradeda 
mažėti. Jau dabar randasi daugiau vyrų negu darbu. Ko dar
bininkams dabartiniu laiku reikia tai valdžios kuri turėti pa 
sitikėjima visos šalies ir kuri tiki į policies kurios praplies A- 
merikos darba. Tai tokia valdžia jie turės po Kovo 4-tai kitais 
metais, jeigu mokės kaip protingai suvartoti savo baisa Lap
kričio antra diena. "T

Republikonu partija visuomet buvo darbo partija ir už dar
ba visuomet stoja. Atsižvelgiant į istorija rasime kad jie vi
suomet yra apsaugoje Amerikoniška darba. Taip kaip tapo pa
liuosuoti juodukai, pietuose taip tapo paliuosuoti ir risi. darbi
ninkai nuo mažu algų. Nuolatinis darbas su augščiausiai mo
kamomis algomis tai. tikslas ir rezultatas Republikonu tarriff 
policy. Beveik visi pagerinimai darbininkui gerovei šalies ar 
valstijos yra tai darbas Republikonu partijos.

Tūkstančiai ir tūkstančiai musu darbininku vyru ir moterų 
kurie yra pastojo piliečiai paskutiniais laikais ir risai gal ne
žino šių dalyku. Tegul jie pasiklausia tu kurie yra čionais ap 
sipažinę ir jau seni piliečiai jie suteiks jiems reikalingas in
formacijas iš savo prityrimu. Jie gali. jums pasakyti kų jie 
patys yra matę ir nukentėję: kad Demokratiška kontrole vai 
džios visuomet buvo sekama su bedarbe, blogais laikas, duo
nine eile, vieši zupes namai ir kitokie vargai. Jie taip pat 
žino — kad su Republikoniška valdžia visuomet grįždavo geri 
laikai užtektinais darbo ir geros algos. Milijonai darbininku 
pergyveno tokius laikus per paskutinius dvidešimts šeštus m. 
jie neužmiršiu šių brangiu lekcijų, kurios yra neužmiršamos 
ypačiai per jų žmonas ir motinas jų vaiku.

Lai žmonės atsimena kad muitas kuris buvo uždėtas pir 
mais metais Wilsono Administracijos dar ir dabar yra pilnoj 
galėj. Taip kaip kiekvienas Demokratu muitas priimtas šioj ša- 
lij /jis atnešė dideli industrijos nupuolimą. 1914 metuose mili 
jonai žmonių vaikščiojo gatvėse be darbo. Didysis karės de 
besis apglėbė pasauli. Europa nustojo pardavinėti musų marke- 
tuose, ir tokiu budu pradėta reikalauti daugiau ir daugiau 
Amerikonišku išdirbyniu daug daugiau negu mes galėjome 
padaryti. Muito apsaugojimas Amerikoniškam darbo buvo pa
daryta visai nereikalingai; nežiūrint ar tas muitas buvo geras 
ar ne. Bet dabar mes grįžtame Į normali gyvenimą ir Demo 
kratų tarrif law ar muitas eina į pilnų galę, ir visi tie kurie 
turi akys atdaras mato ir žino kokios pasekmės bus. Bet De 
mokratu kandidatas ant prezidento yra prisiekęs palaikyti šita 
muitą. Demokratu pargale ateinančiais rinkimais reikštu ketu
ris ilgus metus sunkaus darbo Amerikos darbininkams. Si 
šalis turėtu prisirengti prie aršesniu dalyku negu Clevelando 
Admftiistracijos laiku devyniasdešimtais metais. Su Cox ’u Bal
tam Name mes nieko nematytume kaip tik galybės Coxey ar 
mijas maršuojant ant Wašhingtono.

Demokratu Administracija, apart susižiedavimo su tradici 
jinu dyku muitu kaipo pamatu ju partijos dar butu “po abso

jamas Tautu Lygos. Tuomet Amerikos darbas butu surakintas 
su lencugais kurių niekas negalėtų sutraukyti. Lyga kuria va
dina “Magna Carta of Labor” užgina Amerikos principus, 
laisvos kalbos, rašto ir susirinkimu. Balsas Amerikos darbo 
tiek vertės turėti kaip balsas Hedjaz, kur vergystė yra teisė 
šalies. Generalis tikslas Lygos yra tai sulyginti darbo stovi 
visam pasaulyj. Mes matom ir tikrai žinom kad kitu šalių 
darbas negali ir nekuomet nesusiligins su Amerikos darbu. 
Milijonai musu žmonių žino kokios darbo sųlygos yra kitose 
šalyse. Ar jie ir ta pati junga uždės ant musų sprandu balsuo 
jant už Demokratu partija ir Wilsono Lyga Tautu?

s

Dar musu šalis nėra nariu šios Lygos o jau ji kenčia nuo 
efektu. Mes žinome kad Europeiški importai ir vėl pradeda 
plaukti į musų marketus. Šis dalykas yra ypačiai pritariamas 
stiprios grupes bankieriu, Amerikon ir kitu, finansišku ūžta 
rytoju Lygos, kurie per Liga tikisi kontroliuoti pasaulio finan
sus. Jie gelbsti, nuo karės nukentėjusimos Europos tautoms, 
su pasitikėjimu atgauti nuo šimteriopai. Jie nori liuosois vaiz 
bos arba geriau sakant Demokratiška muito systema įvesti 
šioj šalij — SYSTEMA KURI UŽDĖS MUMS ATSAKOMY
BE ATSTATYMO EUROPOS ANT PEČIU AMERIKOS 
DARBININKU.

Republikonu pergale tiktai tegali mus nuo to išgelbėti. Re
publikonu partija tiktai viena partija kuri apsaugoja Ame
rikos darbininkus; ji reikalauja Amerikoniška markėta Ame
rikos darbininkams. Demokratu partijos ir kitos partijų tiks
las yra atidaryti vartus plačiai produktams kitu šąlu. šis da
lykas daug ka reiškia visiems musu darbininkams artai jie 
dirbtu fabrikuose, mainose, giriose ar ant ukes, transportaci- 
joj ant žemčs ar vandens, prityrę ir nepritarė darbininkai; mo. 
teris taip pat kaip ir vyrai yra užsiinteresavę su Republikonu 
pergalę.

Yra daug labai dalyku kurie būtinai reikalauja pagerinimo 
šiuose laikuose; tai yra musu priedermė juo pataisyti. Bet kuo. 
met mes nueisime balsuot tenais negalima dykai laiko praleisti. 
Mes tuomet turime gerai apsvarstę pasiskirsti kas yra gera dėl 
musu ir musu šalies. Darbininkui ir visiems kitiems šis ap
svarstymas yra labai svarbus. Tas balsas gali reikšti ar be
darbe be algos, arba nuolatini darba su gera alga; neužtekti - 
nai duonos ir sviesto vaikams ir pačiai arba užtektinai. Tas 
viskas guli jusu rankose. Balsavimo vietoj kiekvienas vyras 
ir moteris yra karalius ir karalienė; jie yra pilnai laisvi savo 
Dievui ir ’aro šaliai ir niekam kitam.

Amerikos darbininkai yra teisingi, įntelegentiški ir tikri 
AMERIKONAI? Jie to negali praleisti nepamačius kad Re
publikonu partija yra tiktai vienutele partija kuri yra apsau
ga ju interesams. Tegul musu darbininkai stovi ant AMERI
CAN MAGNA CARTA OF LABOR papėdes ir balsuodami už 
Harding ir Cooiidge ir Republikonu kandidatus į Suvienytu 
Valstijų Senata ir House of Representatives.

REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE




